
 
 

            м. Київ                                                                                                                               19 жовтня 2020 року 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про продовження строків приймання пропозицій по тендеру 

 
Шановні пані та панове, 

 
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АДВЕНТИСТСЬКЕ АГЕНТСТВО 

ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ» ЄДРПОУ 39758307, місцезнаходження якої: м. Київ, вул. 
Л.Руденко, 3, 02140, Україна; оголошує тендер АДРА-28.09-2020 на визначення виконавця робіт з 
відновлення свердловин, для забезпечення життєдіяльності населення смт Нікольське, с.Кальчик 
Нікольського району Донецької області в рамках проекту  «Покращений та стійкий доступ до безпечної 
питної води у 21 селі та малих містах (Децентралізовані водні системи) у Донецькій області (підконтрольна 
територія України)», що здійснюється Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Благодійною Організацією 
«БФ «АДРА Україна» за фінансової підтримки уряду Німеччини через Німецький державний банк розвитку KfW. 
 Лот № 1 відновлення свердловини, для забезпечення життєдіяльності населення  

смт Нікольське Нікольського району Донецької області; 
 Лот № 2 відновлення свердловини, для забезпечення життєдіяльності населення  

с.Кальчик Нікольського району Донецької області. 
Будь ласка, ознайомтесь з тендерною документацією, що складається з: 

1) Цього оголошення;  
2) Тендерної форми (Додаток №1); 
3) Проекту Договору, що додається до цього Оголошення (Додаток №2); 
4) Технічного завдання  (ТЗ) з об'ємом робіт (Додаток №3.1, №3.2); 
5) Протокол ознайомлення (Додаток №4); 
6) Паспорт на свердловину (Додаток №5.1, №5.2) 
7) Цінова пропозиція та розшифрування до неї (Додаток №6.1, №6.2); 
8) Календарний план виконання робіт (Додаток №7). 
9) Референс-лист (Додаток №8). 
Мета тендеру: 
Метою тендеру є вибір виконавця робіт з відновлення свердловин, для забезпечення життєдіяльності населення смт 
Нікольське, с.Кальчик Нікольського району Донецької області згідно з ТЗ (Додаток №3.1, №3.2) 
Предмет тендеру: 
Предметом тендеру є цінова пропозиція та інші документи, форма та зміст яких мають відповідати умовам, 
викладеним у Вимогах. 
Умови проведення тендеру: 

1. В тендері розглядаються пропозиції на виконання робіт, згідно з технічним завданням. 
2. Надані учасниками тендеру комерційні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менш ніж 30 

(тридцять) календарних днів з дня їх подачі. 
3. Ціни мають бути зазначені в гривнях з урахуванням ПДВ, якщо передбачено. 
4. У вартість входять всі витрати на виконання робіт та придбання матеріалів з їх доставкою до локації. 
5. Всі матеріали та обладнання повинні мати Сертифікати якості та відповідності. 
6. Вартість та перелік обладнання, матеріалів узгоджується технічними фахівцями БО «БФ «АДРА 

Україна». 
7. Виконання робіт планується в наступних населених пунктах: 

- смт Нікольське Нікольського району Донецької області; 
             - с. Кальчик Нікольського району Донецької області. 
 
Перелік документів та кваліфікаційні вимоги до учасників: 
Учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати перелік документів, які підтвердять наступні 
кваліфікаційні критерії та інші вимоги, а саме: 

1. Належним чином заповнена та підписана Тендерна форма. 
2. Цінова пропозиція та розшифрування до неї. 






	Оголошення 2-й тур АДРА-28.09-2020
	Оголошення 2-й тур АДРА-28.09-2020

